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ความต้องการและการด าเนินงานธรุกิจเน้ือสะอาด 

Business Demand and Operation of Plant Base Meat Business 

จ านงค ์เชือ้จนัทา 

บทคดัย่อ 

ในการศกึษาเรื่องความต้องการและการด าเนินงานธุรกจิเนื้อสะอาดในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์
ดงัต่อไปนี้ 1) ศกึษาความต้องการและพฤตกิรรมของตลาด 2) ศกึษายอดขายและแนวโน้ม
ยอดขายในระยะเวลา 1 ปี 3) ศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจเนื้อสะอาด 4) ศึกษาการวาง
แผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเนื้อสะอาด  

จากการเกบ็ขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอยถามจ านวน 200 ชุด สามารถสรุปผลการศกึษาไดด้งั
ว่า ตลาดมคีวามต้องการที่จะบรโิภคเนื้อสะอาด เนื่องจากว่าคนไทยมคีวามคุ้นเคยกับการ
บรโิภคเน้ือสะอาดเป็นทุนเดมิอยูแ่ลว้ แต่ลกัษณะหรอืประเภทของผลติภณัฑท์ีม่อียู่ในปจัจุบนัยงั
มไีม่หลากหลาย ซึง่เป็นช่องทางให้สามารถด าเนินธุรกจิเนื้อสะอาดในประเทศไทยได ้โดยการ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป ยอดขายและแนวโน้มยอดขายของสินค้าเนื้อสะอาดใน
ระยะเวลา 1 ปี มีความเป็นไปได้สูงดพราะผู้บรโิภคในปจัจุบันที่มีการเปิดใจในการบริโภค
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ อกีทัง้การจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยงัเป็นปจัจยัช่วยส่งเสรมิให้ธุรกจิ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินชวีติของผูค้นในยุคปจัจุบนั การจดัการองคก์รจงึจดัท าเป็นองคก์รขนาด
เลก็ ในการจดัการเชงิกลยทุธ ์องคก์รจะใชก้ลยทุธส์รา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ 

ค าส าคญั : ความตอ้งการ การด าเนินงานธุรกจิเนื้อสะอาด 
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Abstract 
In this study of the demand and operation of Plant Base Meat business, the 

objectives are 1) to study market needs and market behavior 2) to study sales and 
sales trends over a period of 1 year 3) to study the operation management of plant 
base meat businesses 4) to study the strategic management planning of plant base 
meat businesses. 

The result of study can summarize as the market needs to consume plant base 
meat. This is because Thai people are already familiar with the consumption of plant 
base meat. But the nature or type of products available today are not diverse. Which is 
a channel to be able to run a plant base meat business in Thailand by creating different 
products. The sales and sales trend of plant base meat products in a period of 1 year 
are highly likely due to the current consumer behavior that has opened up about new 
consumption of new products. Moreover, online distribution is a factor that helps 
businesses to be in line with the lives of people today. In strategic management the 
organization will use a strategy to differentiate the product.  
 
Keyword : Business Demand, Operation of Plant Base Meat 
 

บทน า 
ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ธุรกจิเนื้อสะอาดที่แปรรปูเนื้อสตัว์โดยใช้พชื เป็นองค์ประกอบหลกัได้รบัความนิยมใน
ต่างประเทศอย่างเป็นที่แพร่หลาย ซึ่งองค์กรขนาดใหญ่ที่ท าธุรกิจเนื้อสะอาดมกัจะตัง้อยู่ใน
ต่างประเทศ เช่น อเมรกิา เป็นต้น สาเหตุที่ได้รบัความนิยมเป็นที่แพร่หลายเนื่องจากองค์กร
ขนาดใหญ่เหล่านี้มเีทคโนโลยกีารผลติที่ล ้าสมยั สามารถแต่งรูปร่าง กลิน่ ส ีและรสชาติให้มี
ความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จรงิ ประกอบกับความสนใจของผู้คนที่หนัมาให้ความส าคัญกับ
แนวคดิเรือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้มของโลก โดยมกีารศกึษาพบว่าในการท าฟารม์ปศุสตัวน์ัน้ต้อง
ใชท้รพัยากรน ้าหรอืทรพัยากรอื่นๆจ านวนมาก ซึง่เป็นทีม่าของเกดิภาวะเรอืนกระจกทีส่่งผลเสยี
ท าใหอุ้ณหภมูขิองโลกสงูขึน้เรือ่ยๆ 

ดา้นธุรกจิเนื่อสะอาดในประเทศไทยนัน้ ในอดตีคนไทยคุน้เคยกบัการรบัประทานอาหาร
ทีท่ าขึน้มาทดแทนเนื้อสตัวเ์ป็นทุนเดมิอยู่แลว้ ดงัเช่นการรบัประทานอาหารในช่วงเทศกาลการ
กนิเจ เป็นตน้ แต่พบว่ายงัมอีงคก์รทีม่แีนวคดิในการผลติเนื้อสะอาดทีแ่ปรรปูมาจากพชื โดยการ
ท าใหม้รีปูรา่ง สสีนั กลิน่และรสชาตใิหใ้กลเ้คยีงกบัเนื้อสตัวจ์รงิยงัมจี านวนน้อยมาก โดยในช่วง
แรกของการด าเนินธุรกจิเนื้อสะอาดในไทยนัน้เป็นการน าเขา้สนิคา้ส าเรจ็รปูเขา้มาจ าหน่าย ซึ่ง
ต่อมาพบว่าสนิค้าเหล่านัน้ยงัไม่ได้รบัความนิยมจากคนไทยมากนัน้ เนื่องจากสนิคา้เหล่านัน้มี
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ส่วนผสมของโซเดยีมจ านวนมาก ไม่ถูกปากคนไทย ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งจงึหนัมาท าการ
ผลติเอง ส่วนปจัจยัเสรมิที่จะช่วยท าใหธุ้รกจิเน้ือสะอาดในประเทศไทยกลบัมาเป็นที่นิยมอย่าง
แพรห่ลายนัน้กลบัไมใ่ช่เหตุผลดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งในต่างประเทศ แต่เป็นเหตุผลดา้นจติใจและ
จรยิธรรม สบืเนื่องมาจากการทีค่นไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้นับถอืศาสนาพุทธ ซึ่งมแีนวคดิ
เรื่องการอาศยัอยู่ในโลกกบัเพื่อนร่วมโลกอย่างสตัว์และสิง่แวดล้อมแบบถ้อยทถี้อยอาศยั ไม่
เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั ท าใหพ้บว่าคนไทยส่วนใหญ่ทีเ่ป็นคนทีม่จีติใจโอบอ้อมอารยีส์นใจทีจ่ะ
หนัมาบรโิภคเนื้อสะอาดเพราะไม่ต้องการเบยีดเบยีนสิง่มชีวีติ ซึง่กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนวยั
ท างานที่มแีนวโน้มจะหนัมาบรโิภคเน้ือสะอาดจ านวนมาก ในส่วนกลุ่มวยัรุ่นในยุคปจัจุบนั ไลฟ์
สไตล์ในการชวีติก็เป็นปจัจยัเสรมิต่อการท าธุรกจิเน้ือสะอาดในประเทศไทย เน่ืองจากกลุ่มคน
เหล่าน้ี หนัมาใส่ปญัหาสุขภาพ และเริม่หนัมาดแูลสุขภาพ โดยเริม่ต้นจากสิง่ทีร่บัประทานเขา้ไป 
เนื้อสะอาดพบว่าเป็นเนื้อทีแ่ปรรปูมาจากพชืกจ็รงิ แต่มสีารอาหารต่างๆครบถ้วน ยิง่ไปกว่านัน้
ในเนื้อสะอาดพบว่ามโีภชนาการที่ดกีว่าเนื้อสตัวจ์รงิ เช่น ในเนื้อสะอาดมจี านวนแคลลอรีน้่อย
กว่าเนื้อสตัว์จรงิถึง 3 เท่า มไีขมนัต ่ากว่าเนื้อสตัว์จรงิถงึ 10 เท่า และนอกจากนี้ในเนื่อเนื้อ
สะอาดยงัไมม่คีอลเลสเตอรอลซึง่ไมเ่ป็นทีต่อ้งการอยูเ่ลย 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

วตัถุประสงคข์องการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ ประกอบไปดว้ย 
1. เพื่อศกึษาความตอ้งการและพฤตกิรรมการบรโิภคของตลาด 
2. เพื่อศกึษายอดขายและแนวโน้มยอดขายในระยะเวลา 1 ปี 
3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานของธุรกจิเนื้อสะอาด 
4. เพื่อศกึษาการวางแผนการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิเนื้อสะอาด 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตทางดา้นประชากร เป็นการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเมอืง
ใหญ่ อนัไดแ้ก่จงัหวดักรงุเทพมหานคร จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ี

2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาเป็นการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) โดย
การเกบ็ตวัอยา่งจ านวน 200 ตวัอยา่ง 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ อันได้แก่ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
และตวัแปรตาม อนัไดแ้ก่ พฤตกิรรมในการเลอืกซือ้และบรโิภค 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชว้ธิกีารส ารวจ
ดว้ยแบบสอบถาม เพื่อน าขอ้มูลมาที่ได้มาใช้ในการวางแผนการด าเนินธุรกจิ การก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายและน าข้อมูลมาจัดท าเป็นกลยุท์ในการด าเนินงาน โดยการวิเคราะห์
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สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) จากนัน้น ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) 
ก าหนดเป็นพนัธกิจ (Mission) จุดหมาย (Goal) วตัถุประสงค์ (Objective) นโยบาย (Policy) 
และกลยทุธ ์(Strategy) เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง  เ ป็นประช ากรทัว่ ไปที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่จ ังหวัด
กรงุเทพมหานคร จงัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ีเป็นจ านวนทัง้สิน้ 200 ตวัอยา่ง 

2. สถานทีท่ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นการท าการแบบสอบถามออนไลน์ 
3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั เป็นการใช้ขอ้มูลเชงิสถติพิรรณา ได้แก่ ความถี่และค่าเฉลี่ย

รอ้ยละ 
 

ผลการวิจยั 
1. ขอ้มลูตามลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ลกัษณของกลุ่มประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่งสามารถแบ่งออกมาไดเ้ป็น
ดงัต่อไปนี้ 
1.1. เพศ      จ านวน   รอ้ยละ(%) 

ชาย     112   56% 
หญงิ      88   44% 

1.2. อายุ 
ต ่ากว่า 30 ปี    69   35% 
31 – 40 ปี    100   50% 
41 – 50 ปี    26   13% 
51 ปีขึน้ไป    2   1%   

1.3. ระดบัการศกึษา 
ม.6/ปวช.    25   12% 
อนุปรญิญา/ปวส.   76   38% 
ปรญิญาตร ี    93   47% 
ปรญิญาโท    6   3% 

1.4. อาชพี 
พนกังานบรษิทัเอกชน   196   98% 
ธุรกจิส่วนตวั    3   1.5% 
รบัราชการ    1   0.5% 

1.5. ระดบัรายได ้
10,000 – 20,000 บาท   15   8% 
20,001 – 30,000 บาท   102   51% 
30,001 – 40,000 บาท   49   24% 
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40,001 – 50,000 บาท   17   8% 
50,001 บาท ขึน้ไป   17   9% 

1.6. สถานะภาพ 
โสด     42   21% 
สมรส     158   79% 

2. ขอ้มลูตามลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
2.1 เหตุผลที่เลอืกบรโิภคเนื้อสตัว์สะอาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า
เพราะเหน็แก่มโนธรรม ไม่ต้องการพรากชวีติสตัว์ร่วมโลก ล าดบัถดัไปจงึเป็นการ
เลอืกบรโิภคเพื่อสุขภาพ 
2.2 บุคคลที่มอีิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อหรอืบรโิภคเนื้อสะอาด ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนมากใหค้ าตอบว่าไดร้บัอทิธพิลจากเพื่อนและคนรูจ้กั ถดัไปจงึ
เป็นบุคคลในครอบครวั 
2.3 ความถี่ที่คดิว่าจะบรโิภคเนื้อสะอาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่าจะ
บรโิภคเนื้อสะอาดในความถี่ไม่เกิน 5 มื้อต่อเดือน และถดัไปยงัให้ค าตอบว่าจะ
บรโิภคไมเ่กนิ 5 มือ้ต่อสปัดาห ์
2.4 ผู้ตอบแบบสอบถามคดิว่าลกัษณะของสนิค้าเช่นใดจะท าให้ตัดสนิใจเลอืก
บรโิภคให้มากขึน้ จ านวนผู้สอบถามส่วนใหญ่ที่มจี านวนเกอืบเท่ากนัให้ค าตอบว่า
จะบรโิภคมากขึ้นถ้าสนิค้าเป็นอาหารส าเรจ็รูปพรอ้มรบัประทานและเป็นวตัถุดบิ
ส าหรบัประกอบการปรงุอาหาร 
2.5 เนื้อสะอาดชนิดใดทีผู่้บรโิภคต้องการบรโิภคมากทีสุ่ด ผูต้อบแบบสอบถามเป็น
จ านวนเท่าๆกนัตอบว่าต้องการบรโิภคเนื่อสะอาดที่เป็นเนื้อเลยีนแบบเนื้อหมูและ
เนื้อววั 
2.6 ราคาและปรมิาณทีผู่้บรโิภค คดิว่าเหมาะสม ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมาก
ตอบว่าขนาดและปรมิาณทีเ่หมาะสมคอืขนาด 400 กรมั ราคา 200 บาท และขนาด 
300 กรมั ราคา 160 บาท 
2.7 ช่องทางในการจดัจ าหน่ายเนื้อสะอาด ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากให้
ค าตอบว่าเนื้อสะอาดควรจดัจ าหน่ายทางช่องทางออนไลน์มากทีสุ่ด ล าดบัถดัไปจงึ
เป็นการวางจ าหน่ายในรา้นสะดวกซือ้ 
2.8 คุณสมบัติใดของเนื้อสะอาดที่ท าให้ตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อสะอาด ผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวนมากตอบว่าผลิตจากพืช ไม่ท าลายชีวิตสัตว์ ถัดไปเป็น
คุณสมบตัดิา้นสารอาหาร 
2.9 ช่องทางในการตดิตามขอ้มลูขา่วสาร ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากใหค้ าตอบ
ว่ามกีารตดิตามข้อมูลข่าวสารของสนิค้าอุปโภคบรโิภค โดยผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค 
และผ่านไลน์และอนิสตราแกรมในจ านวนทีเ่ท่าๆกนั 
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2.10 การส่งเสรมิการตลาดในลกัษณะใดที่ผู้บรโิภคชื่นชอบ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ตอบว่าชื่นชอบการไดส้่วนลดจากการซือ้สนิคา้อย่างต่อเนื่อง ล าดบัถดัไป
ตอบว่าชื่นชอบการได้ส่วนลดจากเขา้ร่วมเป็นสมาชกิ และล าดบัถดัไปชื่นชอบการ
ไดส้่วนลดเพราะซือ้สนิคา้จ านวนมาก 
 

อภิปรายผล 
จากผลของการวจิยั ผูท้ าการวจิยัพบว่าโอกาสในการท าธุรกจิเนื้อสะอาดในประเทศไทย

มคีวามเป็นไปไดส้งูมาก โดยสามารถสรปุไดต้ามปจัจยัต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1. ความตอ้งการของตลาดและพฤตกิรรมของตลาด 

พบว่าการท าธุรกจิเนื้อสะอาดนี้ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีไ่ม่ต้องการ
พรากชวีติสตัวโ์ลก ชอบตดิตามขอ้มลูขา่วสารผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อน คนรูจ้กั บุคคลใกล้
ตวัและบุคคลในครอบครวัเป็นคนทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกบรโิภคเนื้อสะอาด  

2. ยอดขายและแนวโน้มยอดขายใน 1 ปี 
พจิารณาจากลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภคทีต่้องการบรโิภคเนื้อสะอาดที่

เป็นเนื้อหมูและเนื้อวัวเป็นหลัก ในการด าเนินธุรกิจเนื้อสะอาดจึงจะผลิตและวาง
จ าหน่ายผลติภณัฑเ์นื้อสะอาดประเภทเนื้อหมกูบัเนื้อววัเป็นหลกั โดยผลติใหส้อดคลอ้ง
กบัความต้องการของตลาด คอื มผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นอาหารส าเรจ็รปูพรอ้มรบัประทานคอื
เนื้อหมแูดดเดยีวทอด และผลติภณัฑท์ีเ่ป็นเนื้อหมสูดและเนื้อววัสดในรปูแบบทีเ่ป็นชิน้
สามารถน ามาประกอบอาหารโดยการท าเป็นเนื้อสเต๊กหรอืน าไปเป็นส่วนประกอบใน
การท าอาหารประเภทอื่นๆได ้เช่น ผดั ย่าง ทอด เป็นต้น โดยในการด าเนินงานใน 1 ปี 
คาดว่าจะมยีอดขายเป็นจ านวน 14 ลา้นบาท คดิเป็นยอดขายเดอืนละ 1.2 ลา้นบาท ผล
ก าไรสุทธใินปีแรกประมาณ 2.4 บาท คดิเป็นผลก าไรต่อเดอืนประมาณ 2 แสน จากงบ
การลงทุนซึ่งเป็นทุนของเจา้ของทัง้สิ้นจ านวน 1.7 ล้านบาท ระยะเวลาในการคนืทุน
เท่ากบั 5.45 เดอืน 

3. ดา้นการด าเนินงานของธุรกจิเน้ือสะอาด 
ในการด าเนินธุรกจิเนื้อสะอาด จะเป็นการลงุทนด้วยทุนของเจา้ของทัง้สิ้น คดิ

เป็นจ านวนเงนิเท่ากบั 1.7 ล้านบาท โดยจดัเป็นองคก์รทางธุรกจิขนาดเลก็ มกีารจา้ง
งานเพิม่ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลติจ านวน 3 คน ในส่วนการบรหิารงานที่เป็นงาน
ของฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซื้อ ฝ่ายบุคคลจะเป็นการแบ่งหน้าที่กันท าระหว่าง
เจา้ของและหุน้ส่วน (เป็นบุคคลในครอบครวัเดยีวกนั) จ านวน 2 คน สรุปในองคก์รนี้จงึ
มจี านวนพนกังานทัง้สิน้ จ านวน 5 คน มกีารแบ่งหน้าความรบัผดิชอบในการด าเนินงาน 
เป็นดงัต่อไปนี้ 
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เจ้าของกจิการ หน้าที่หลกัคอื บรหิารงานโดยประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์และบุคคลภายนอก และท าหน้าที่ในส่วนของฝ่ายบัญชี, ฝ่ายขายและ
การตลาดดว้ย มรีายละเอยีดในการท างาน ดงัต่อไปนี้ 

1. วางแผนขององคก์ร โดยท าการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดแผนงาน วธิกีารด าเนินงาน 
ประเมนิผลการด าเนินงานและปรบัปรุงแก้ไข ตามวฏัจกัรวงจร PDCA (Plan, Do, 
Check, Action) 

2. วางแผนทางดา้นการเงนิและการบญัชขีององคก์ร 
3. วางแผนทางดา้นการตลาด การเลอืกกลุ่มเป้าหมายลกูคา้ ก าหนดพนัธมติร และก าหนด

งบประมาณการตลาด 
4. ปิดการขายและส่งมอบขอ้มลูใหฝ้า่ยจดัส่ง 
5. สรปุผลการด าเนินงานขององคก์รและสื่อสารผลการด าเนินงานภายในองคก์ร 

หุน้ส่วน หน้าที่หลกัคอื การบรหิารและจดัการภายใน โดยท าหน้าทีใ่นส่วนงานฝ่าย
จดัซือ้, ฝา่ยบุคคลและฝา่ยจดัส่งไปดว้ย โดยมรีายละเอยีดในการท างานดงัต่อไปน้ี 

1. วางแผนดา้นก าลงัคนในองคก์ร 
2. จดัซือ้และควบคุมคุณภาพของวตัถุดบิทีจ่ดัซือ้มาจาก Supplier 
3. ตรวจเชค็คุณภาพของผลติภณัฑก่์อนท าการบรรจหุบีห่อเพื่อส่งมอบใหก้บัลกูคา้ 
4. จดัเตรยีมบรรจภุณัฑแ์ละตรวจสอบบรรจุภณัฑก่์อนท าการส่งมอบใหก้บัลกูคา้ 
5. ท าการจดัส่งใหก้บัลกูคา้ตามขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาใหถู้กตอ้ง 
6. ตดิตามขอ้มลูการจดัส่งและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัการจดัส่งใหก้บัลกูคา้ 

พนักงานฝ่ายผลติ หน้าทีห่ลกัคอืการผลติใหไ้ดคุ้ณภาพตามทีก่ าหนด บรรจุหบีห่อ 
ดแูลรกัษาผลติภณัฑใ์หม้คีวามสดใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ มรีายละเอยีดงาน
ดงัต่อไปนี้ 

1. ท าการผลติตามจ านวนทีไ่ดร้บัมอบหมายมาใหลุ้ล่วง 
2. ท าความสะอาด ภาชนะ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติใหส้ะอาดปลอดภยัอยูต่ลอดเวลา 
3. รกัษาคุณภาพการผลติคงที ่
4. บรรจผุลติภณัฑใ์ส่หบีห่อใหส้วยงาม สะอาด 

4. ดา้นการวางแผนจดัการเชงิกลยทุธ ์ 
  องค์กรมกีารจดัท าการวเิคราะห์ปจัจยัภายนอกและปจัจยัใน (SWOT) เพื่อน ามาวาง
แผนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
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Strengths: จดุแขง็ 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณค่าของสนิคา้ 
2. สนิคา้มคีวามแตกต่างทีช่ดัเจน มรีสชาต ิกลิน่ สมัผสัใกลเ้คยีงกบัเนื้อสตัวจ์รงิ 
3. สนิค้าผลิตขึ้นมาโดยปราศจากการเบียดเบยีนสิง่มชีวีิต แต่ได้คุณค่าทางโภชนาการ

ครบถว้น 
4. ทุกขัน้ตอนของการผลติจนเป็นสนิคา้พรอ้มจ าหน่ายเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

Weakness: จดุอ่อน 

1. เป็นแบรนดส์นิคา้ใหม ่ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลาย 
2. ขอ้มลูสนิคา้ยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลาย 

Opportunity: โอกาส 

1. เป็นสนิคา้บรโิภคขัน้พืน้ฐาน หน่ึงในปจัจยัสี ่ทีผู่ทุ้กคนตอ้งบรโิภค 
2. คู่แขง่ในตลาดประเทศไทยยงัมน้ีอย 
3. สามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มประเทศใกลเ้คยีงไดง้า่ย เนื่องจากคู่แขง่ไมม่าก 
4. ผลติภ ณฑ์ก าลงัอยู่ในกระแสของผู้บรโิภค ได้รบัการสนับสนุนจากรฐับาล รวมไปถึง

โอกาสในการขยายธุรกจิโดยการรบัการสนับสนุนเงนิทุนจากธนาคารหรอืองค์กรขนาด
ใหญ่ทีม่คีวามสนใจจะลงทุนในธุรกจิอาหารแห่งอนาคตนี้ 

Threats: อุปสรรค 

1. สภาพเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวน รวมไปถงึสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-
19 ท าใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคน้อยลง 

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท าใหบ้รษิมัยงัไม่สามารถขยาย
ธุรกจิออกไปยงัต่างประเทศไดใ้นขณะน้ี 

3. การพฒันาและการวจิยั เพื่อต่อยอดผลติภณัฑย์งัดอ้ยกว่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้อย่างเช่น 
อเมรกิาและยโุรป 

การววางแผนการจดัการดา้นกลยทุธ ์

 ในการก าหนดกลยทุธก์ารด าเนินงานของธุรกจินัน้ ไดก้ าหนดกลยทุธไ์วด้งันี้ 

วสิยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูน้ าอนัดบัหนึ่งทางดา้นอาหารเนื้อสะอาดในประเทศไทย 
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พนัธกจิ (Mission) 

ผลติสนิค้าที่มคีุณภาพเป็นอนัดบัหนึ่งในประเทศไทย เป็นผู้น าด้านสดัส่วนการครอง
การตลาดในประเทศไทย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนรอบข้างจาก
กระบวนการผลติ ส่งมอบคุณค่าทางสุขภาพใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิทั 

วตัถุประสงค ์(Objective) 

- ขยายฐานลูกค้าไปยงักลุ่มเป้าหมายให้รวดเรว็ ด้วยการใช้พลงัของเทคโนโลยกีาร
สื่อสารแบบไรข้อบเขต 

- เจาะกลุ่มเป้าหมายใหมโ่ดยการสรา้งพนัธมติรทางการคา้ดว้ยการตลาดแบบปากต่อ
ปากผ่านสื่อโซเชยีลมเีดยี ดว้ยแคมเปญ “ส่งมอบคุณค่าแก่คนทีคุ่ณรกั” 

- รกัษาฐานลกูคา้ดว้ยดว้ยสรา้ง Brand Royalty โดยประยกุตใ์ชข้อ้มลูแบบ Big Data 

นโยบาย (Policy) 

- ผลติสนิคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพเป็นอนัดบัหนึ่ง เพื่อความพงึพอใจของลกูค้าสงูสุด 
- ส่งมอบคุณค่าแห่งอาหารอนาคตใหแ้ก่ลกูคา้ 
- สรา้งความแขง็แกร่งทางด้านการเงนิด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลศิด้านการจดัการ

ตน้ทุน 
- ผลติสนิคา้ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ลดมลภาวะต่อโลก 

แผนการจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategy Planning) ไดก้ าหนดไว ้ดงันี้ 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

ขยายยอดขายให้มากขึน้ เพื่อยดึครองส่วนแบ่งการตลาดให้มากทีสุ่ด มุ่งเจาะตลาดให้
มากขึ้นด้วยขยายยอดขายจากลูกค้ากลุ่มเดมิ คอืกลุ่มวยัท างาน ไปสู่กลุ่มวยัรุ่นและผู้สูงอาย ุ
โดยการพฒันารูปแบบสนิค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า ขยายตวัโดยสรา้งพนัธมติรทาง
การคา้ เพื่อเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย รกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิใหแ้ขง็แกร่ง มุ่งเน้นการ
เป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน 

กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ 

การสรา้งความแตกต่าง Differentiation 

     สนิคา้ของบรษิทัจะตอ้งมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ โดดเด่นทางดา้นรสชาต ิมคีุณค่าทางดา้น
โภชนาการครบถ้วย ไม่มไีขมนัส่วนเกนิอนัเป็นสาเหตุที่มาของโรคอ้วนส าหรบัผูบ้รโิภค และมี
การน าเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอรอ์อนไลน์มาใช้ในการด าเนินกจิการ การคุมยอดสนิค้า การ
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บนัทกึรายการซื้อขาย การท าบญัช ีตลอดจนการเก็บเงนิลูกค้า ซึ่งให้ความสะดวกรวดเรว็แก่
ลกูคา้ นอกจากนี้ยงัท าใหก้ารด าเนินงานมคีวามเป็นระเบยีบและงา่ยต่อการตรวจสอบ 

กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร 

เป็นการด าเนินงานตามกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย1.) การแบ่งส่วนตลาด 
(Segmenting) 2.) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) 3.) การก าหนดต าแหน่งของ
ผลติภณัฑ ์(Position) 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ ผูท้ าการวจิยัมคีวามตัง้ใจทีจ่ะน าเสนอขอ้มูลในเบือ้งต้น
ให้แก่ผู้ที่มคีวามสนใจในการด าเนินธุรกิจเนื้อสะอาดนี้ หากแต่การที่จะประสบความส าเรจ็ใน
ธุรกิจนี้หรือไม่นัน้ กลยุทธ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่ แข่ง หรือการที่
ผลติภณัฑม์รีสชาตทิี่เป็นที่ต้องการของตลาดหรอืไม่นัน้ เป็นสิง่ที่ส าคญัอย่างยิง่  ผู้ท าการวจิยั
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเนื้อหาในการวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่มคีวามสนใจในการด าเนิน
ธุรกจิเนื้อสะอาดนี้อยา่งจรงิจงั 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการจดัท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองฉบบันี้ผู้ศกึษาขอกราบขอบพระคุณท่านรอง

ศาสตราจารย ์สมจติร ลว้นจ าเรญิ ไดใ้หค้วามกรณุาเป็นประธานกรรมการสอบการศกึษาคน้ควา้
ด้วยตัวเอง ทัง้นี้ยงัคอยชี้แนะแนวทางการปรบัปรุงการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองให้มคีวาม
สมบรูณ์ขึน้ รวมไปถงึขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติส าหรบั 
CEOs & CMOs รุ่นที ่15 มหาวทิยาลยัรามค าแหง ทุกท่านทีไ่ดใ้ห้ความรูแ้ละองคค์วามรูแ้ห่ง
ปญัญาแก่ผูศ้กึษาจนส าเรจ็เป็นมหาบณัฑติ 
 ผู้ท าการวจิยัขอขอบคุณเพื่อนๆ ในหลกัสูตร CEOs & CMOs ทุกคนที่ได้มโีอกาส
แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมสุขร่วมทุกขม์าดว้ยกนัตลอดการศกึษาโดยเฉพาะกลุ่มแกงคบ์บีวก
ทีค่อยใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้ขยีนอนัเป็นส่วนหนึ่งทีใ่หท้ าการศกึษาในครัง้นี้
เป็นรปูธรรมและส าเรจ็ไปไดด้ว้ยด ี
 สิ่งส าคัญเหนือสิ่งอื่นใด ผู้ท าการวิจยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ความส าเรจ็ ใหพ้ลงัผลกัดนัใหเ้กดิก าลงัใจ ความพยายามทีจ่ะศกึษาหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา ท า
ให้ผู้ศึกษามคีวามมุ่งมัน่และความพยายามต่อการศึกษาผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาจนส าเร็จ
ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
 ผู้ศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาค้นคว้าด้วยตวัเองฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
สนใจไม่มากก็น้อย และหากเนื้อหาในฉบบัดงักล่าวนี้ผดิพลาดประการใด ผู้ศกึษาขอน้อมรบั
ความผดินัน้ไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีวและขออภยัมา ณ ทีน่ี่ 
        นายจ านงค ์เชือ้จนัทา 
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